
 
 .תרגום זה נעשה על ידי הוועד הבינלאומי של הצלב האדום לשם הנוחות בלבד

  .נוסח המקור בשפה האנגלית הוא הנוסח הרשמי
  

  דכון פעילות

שטחים ב, ישראלפעילויות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ב
   2008 מארס  - שטחי האוטונומיהבהכבושים ו

צלב האדום ה: להלן (האדום הצלב של הבינלאומי האוטונומיה פועל הוועד ובשטחי בושים
נבה הרביעית בדבר הגנת 'ובעיקר אמנת ג,  של המשפט ההומניטרי הבינלאומי הנאמןושומיי

 .זוין וכיבוש

 ופועל, הפעילויות הצבאיות ברצועת עזהשל  ההשלכות ההומניטריות אחר בקומשיך לעמי מ
  .איתהפעילות הרפושל וחים 

אנשי הקשר שלו והן  באמצעות הן, לב האדום הבינלאומי לעקוב אחר מצב מערכת הבריאות
  .רצועת עזההתמקדות על תוך , טח

 באופן סדיר עצורים שהמנדט הצלב האדום הבינלאומימבקר , בושים ובשטחי האוטונומיה
 הצלב האדום הבינלאומיהבחנות . ת לעקוב אחר תנאי המעצר שלהם והיחס כלפיהם

  .שויות הממונות באופן חסוי

  האוכלוסייה האזרחית כלפי 

 למעןתערב ומ, ל האחרונות" לעקוב אחר השלכותיהן של פעילויות צההבינלאומיצלב האדום 
משיך להתערב אצל הרשויות הינלאומי הצלב האדום הבבגדה המערבית . לות הרפואית

בתוך השטחים  של גדר ההפרדה חוקי- הבלתישלכות ההומניטריות הנובעות מהתוואי
בקשים להגיע לאדמות שבבעלות אג במיוחד מהבעיות בהן נתקלים חקלאים פלשתיניים המ

הבעיות עימן מתמודדות חלק מו, )הקרקעות שבין הקו הירוק וגדר ההפרדה" (זור קו התפר
של הגבלות  ממשיך לעקוב אחר ההשלכות ההומניטריות הצלב האדום הבינלאומי .החיות שם
   .על מנת להגן על התנחלויות ,ת הפלסטינייההאוכלוסי

   מעצר ישראלייםקני

בתי סוהר , תחנות משטרה, כולל מתקני השהייה,  מקומות מעצר20 -ב אדום הבינלאומי
  .ערכים ביקורים מידי שבוע

  חים הפלשתיניים

 המנוהלים ,תחנות משטרה ומתקני מעצר אחרים,  בתי סוהרצלב האדום הבינלאומיגי הנצי
  .ורצועת עזה בית לחם, קלקיליה, חברון, יריחו, נית ברמאללה

  לעצוריםדעות 

זרח ירושלים ממ, גדה המערביתמה למשפחות אפשרת מצלב האדום הבינלאומיחות של ה
  .קרובי משפחה המוחזקים במקומות מעצר ישראליים

 עצורים מעזה 900 -ופוגעת בכ,  ביוני6 -ב  את ביקורי המשפחות מעזהותשעלה ממשיכות
  . ישראליים

קרובי משפחה הנתונים  6,000 - כוביקרו, ים מקומות מעצר ישראלי27 -מבקרים ל  ,15

 בין עצורים לבין צלב האדום הבינלאומי חדשות משפחתיות נמסרו באמצעות הותשא

מקום הימצאם ושלומם של יידעם לגבי  מאות שיחות טלפון לקרובי משפחה על מנת לקיים מי

  ת הריסת בתים

הרסו נ משפחות שבתיהם 77-ל מזון ומצרכים חיוניים אחרים צלב האדום הבינלאומיסיפק ה
 , מזרנים296 ,ריקנים' ג45,  ערכות היגיינה167, חבילות מזון 101הסיוע כלל בין היתר . ל"צה
ע
  
 
  

הכ בשטחים, בישראל
 להבטחת )הבינלאומי

 סכסוך מבעתאזרחים 
  

  סקירה כללית

הצלב האדום הבינלאו
האזרלמען כיבודם של 

הצממשיך , בנוסף לכך
באמצעות נוכחותו בש

בשטחים הכ, בישראל
על מנ, שלו חל עליהם

והמלצותיו מוגשות לר
  

  הגנה 

יחס של כבודקידום 

ברצועת עזה המשיך ה
אזרחים והפעיהכיבוד 

הל אשרהישראליות ב
 מודארגוןה. הכבושים

א"פרטית והנמצאות ב
מהקהילות המבודדות 

 של תה תנועל על "צה

תמביקורי עצורים ב

צלב הביקר ה, מארסב
ומתקני חקירה בהם נ

ביקורי עצורים בשט

ביקרו , בצד הפלשתיני
על ידי הרשות הפלשתי

והוביקורי משפחות 

תוכנית ביקורי המשפ
הגולן הכבוש לבקר מו

 הרשויות הישראליות
המוחזקים בבתי סוהר

  
000 מעל נסעו, מארסב

   .במעצר

 הנוהודעות 3,000מעל 
  . קרוביהם

צלב האדום הבינלאוה
  . ריםקרובים עצו

  

  יועס

תוכנית סיוע בעקבו

בגדה המערבית ובעזה 
 על ידי כליל או חלקית



 
 6, ערכות מטבח 93,  יריעות ברזנט92 , מנורות גז45,  גזיות45 ,קפהערכות  60 ,שמיכות 798 , כסאות95,  דליים55

  . מגשים59- ו קומקומים60, אוהלים

  2Hתוכנית סיוע באזור 

משפחות שנפגעו במיוחד  1,329 - חבילות מזון ל2,658 צלב האדום הבינלאומיחילק ה, )2H(בעיר העתיקה בחברון 
  . קמח חיטה שלג" ק8,600 - למעלה מואף, סגרים נוקשיםכתוצאה מ

  סיוע חירום

חבילות  160  שכלל ,משפחות נזקקותל 114- סיוע חירום לסיפק הצלב האדום הבינלאומי, בגדה המערבית ובעזה
  .היגיינה ערכות 60-אוכל ו

  ותמיכה בפרנסהתוכנית מזומנים תמורת עבודה 

 ימי עבודה בפרויקטים שונים של תשתיות וחקלאות ברחבי הגדה 1,207 הצלב האדום הבינלאומי שילם תמורת
  .המערבית וברצועת עזה

  בריאות

 בתי 18 - טונות של  אספקה רפואית ל31- כהצלב האדום הבינלאומיסיפק , באמצעות משרד הבריאות הפלשתיני
  . המערבית וברצועת עזהחולים בגדה

 של הצלב האדום הבינלאומי שני מנתחיםבהדרכת , ושה ימיםסמינר בן שלבעזה הצלב האדום הבינלאומי ערך 
קביעת סדר  לעבסמינר דגש הושם , נשקטיפול כללי בפציעות ל בנוסף . רפואה אחריםומומחי מנתחים 55 ובנוכחות

 שיקולים כירורגיים הנוגעים לעו ושיקום לאחר ניתוחפיזיותרפיה  לע, נפגעים-י רביםמצב ניהול לע, עדיפויות לטיפול
  . לקטיעת גפיים ולהתקנת פרותזות

 195קיבל , 2007הנתמך על ידי הצלב האדום הבינלאומי מאז נובמבר , פוליו בעזההמרכז הגפיים המלאכותיים ו
  . טונות של אספקה3כמעט ופקו לו מטופלים וס

אף מטפל הצלב האדום הבינלאומי . )רזרבות וכסף, ציוד( החולים מצב בתימעקב אחר נמשך ה,  המערביתבגדה
    .במתן גישה לחולים הזקוקים לטיפול מחוץ לעזה

  

    בישראלד אדוםיארגון מגן דושיתוף פעולה עם ארגון הסהר האדום הפלשתיני ו

מטעם הסהר האדום ,  העביר הצלב האדום הבינלאומי,שויות הרלוונטיותהרמ היתרקבלת  ל הליך ארוך שלאחר
הסהר האדום הפלסטיני והצלב ,  גם כן בעזה. לרצועת עזהתכליתיים-חמישה אמבולנסים ושני רכבים רב ,הפלסטיני

  . בליה'בגהצבאיות פעילויות ה של בתים שנהרסו במהלך  משותפתמצבהערכת ביצעו האדום הבינלאומי 

ב הצל.  הפועלים בהתנדבותם אמבולנסינהגי לק תוכנית המספקת תמיכה פסיכולוגית לחובשים ויהשבגן דויד אדום 
  .הצלב האדום האמריקנימצלב האדום הצרפתי והמ ם נציגילצד ,נלאומי נכח באירוע זההאדום הבי

על מנת לבחון את  2008- בשניביקור  ערך הסהר האדום הפלשתינישל ו מגן דויד אדום להמשגיח הבלתי תלוי ש
  . אלהלאומייםארגונים מזכר ההבנות בין שני  יישום

  

  משפט ההומניטרי הבינלאומי ולצלב האדום הבינלאומיקידום המודעות ל

  של המשפט ההומניטרי הבינלאומי עבוריםבסיסיה והעקרונותהצלב האדום הבינלאומי  בנושא מפגשי הסברהנערכו 
 קצינים ,קציני חיל הרפואה, ר מנשה" מטה של חטמקציני עבור -ל "בצהו,  שירות בתי הסוהרהפיקוד העליון של

  . המשטרה הצבאית בשכםשל פלוגת ו, מפקדי מחסומים ,בכירים מהמנהל האזרחי

 צוותים רפואיים, ממשלתיים-ארגונים לא,  חברות במרכזי נשים, עיתונאים, הרצאות עבור סטודנטים גם נערכו
 התקיימו,  נוסף על כך.כמו גם  עבור עובדי הסהר האדום הפלשתיני ומתנדביו בגדה המערבית ובעזה, וכוחות בטחון

  .לרגל יום האישה הבינלאומישונים טינים  פלסותמספר אירועים במחוז

השקת בנושא ברצועת עזה והכירורגי  הסמינרנושא ב( לעיתונות ותהודע שתיפרסם הצלב האדום הבינלאומי 
 תהישראלי עיתונותל ו הופצות ההודע.)הרפואית ברצועת עזה ובגדה המערביתהקמפיין לכיבוד הפעילות 

 פורסםמארס -חודשים ינוארעבור ה) newsletter( עלון חדשות . תקשורתאמצעי על ידי מספר  ודווחו,והפלסטינית
   .והופץ

  


